
REGULAMIN – BĄDŹ SOBĄ PO SWOJEMU – WARSZTATY W RADOMIU 

§ 1 Postanowienia ogólne  

Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji „Bądź sobą po Swojemu” 

(dalej: „akcja”), prowadzonym przez magnifiCo PR&consultants Sp. z o.o. Wał Miedzeszyński 608a, 

03-988 Warszawa, KRS 0000677584, Regon 36727267100000, NIP 9522162657. Akcja prowadzona 

będzie pod adresem www.badzsobaposwojemu.pl/radom/ 

Organizatorem akcji jest magnifiCo PR&consultants. (dalej „Organizator”). Czynności związane z 

obsługą techniczną i wyłonieniem zwycięzców akcji, prowadzi Organizator. Akcja  zostanie 

przeprowadzona w dniach od 07.02.2019 (od godziny publikacji posta dotyczącego akcji) do dnia 

28.02.2019r. (do godziny 23.59). Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z 

akcją powinny być kierowane do Organizatora.  

§ 2 Uczestnicy akcji 

W akcji mogą wziąć udział uczestnicy którzy:  

1. posiadają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  

2. są osobami pełnoletnimi lub posiadającymi zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w akcji,  

3. nie są w żaden sposób osobowo, kapitałowo lub organizacyjnie powiązani z Organizatorem,  

4. zapoznali się z Regulaminem akcji i akceptują jego postanowienia,  

5. wykonali Zadanie. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 pkt 1 - 5 

stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z akcji, a w przypadku późniejszego wykrycia tych 

okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu.  

§ 3 Zadanie do wykonania i nagrody  

Nagrodą w akcji jest: 

- udział w warsztatach prowadzonych przez coach Katarzynę Hajdugę, z zakresu budowania 

pewności siebie. Nagroda nie podlega wymianie na jakikolwiek ekwiwalent pieniężny. W przypadku, 

gdy wartość nagrody przekracza ustawową kwotę 760 zł Organizator zobowiązuje się do opłacenia 

podatku dochodowego w wysokości 10 % wartości nagrody. Chyba, że szczegółowy regulamin, o 

którym mowa w § 1 pkt. 1 powyżej, stanowi inaczej. 

 



Zadanie do wykonania polega na przesłaniu w powyższym formularzu kreatywnej odpowiedzi wraz 

z załączonym zdjęciem. 

W akcji wybranych będzie 20 zwycięzców. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni dnia 03.03.2019 na stronie 

internetowej www.badzsobaposwojemu/radom/ oraz na portalu facebook - 

www.facebook.com/RemingtonPolska/. Prawidłowe wykonanie Zadania jest równoznaczne z 

akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych 

oświadczeń w tym przedmiocie i jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika (a w przypadku 

Uczestnika, który jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych – przez 

jego przedstawiciela ustawowego) następujących oświadczeń i zobowiązań: Zadanie stanowi 

przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika, Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami 

do składanej pracy i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich. 

Zadanie przedstawia wyłącznie pracę Uczestnika. Korzystanie przez magnifiCo z Zadania zgodnie z 

Regulaminem akcji nie zagrozi, nie naruszy niczyich praw, dóbr, tajemnicy chronionej prawem. 

Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w puli Zadań:   

1. niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami 

Regulaminu,  

2. zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające 

obowiązujące przepisy prawa;  

3. naruszających prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich, 

w tym bezprawnie wykorzystujących wizerunki osób trzecich; 

4. zawierających logotypy bądź treści o charakterze reklamowym dotyczące jakichkolwiek towarów 

lub usług innych niż Remington  

 

§ 4 Przetwarzanie danych osobowych  

Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia akcji jest Spectrum Brands 

Poland Sp. z o.o. ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, 02-366 Warszawa, KRS 0000063377, Regon 

016359527, NIP 9511983304. Uczestnicy akcji akceptują wykorzystanie i przetwarzanie ich danych 

osobowych w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem akcji. Dane osobowe 

Uczestników akcji będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182), a Uczestnikowi 

przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania, jak również ich usunięcia. Dane 

http://www.badzsobaposwojemu/radom/


uczestników nie będą przekazywane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, ale 

konieczne do przeprowadzenia akcji.  

§ 5 Tryb składania reklamacji  

Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu akcji mogą być składane przez Uczestników 

w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu 48 godzin 

(czterdziestu ośmiu godzin) od daty zakończenia akcji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji 

Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym (o ile uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie 

powiadomienia jedynie drogą elektroniczną), w terminie 7 (siedmiu) dni. Jakiekolwiek inne 

zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi dotyczące akcji mogą być kierowane drogą 

elektroniczną na adres mailowy Organizatora: biuro@magnifico.com.pl  

§ 6 Postanowienia końcowe  

Regulamin akcji dostępny jest portalu Facebook na profilu Magnifico PR & Consultants w dziale 

notatki oraz w siedzibie Organizatora. Skrócony opis zasad przeprowadzenia akcji może znajdować 

się na stronach internetowych Organizatora. Wszystkie treści tego rodzaju mają charakter jedynie 

informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące 

przepisy prawa. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu akcji, przy czym zmiany Regulaminu 

nie będą naruszać praw nabytych Uczestników. Ma też prawo przerwać akcję w przypadku braku 

odpowiedniej ilości zgłoszeń. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień 

niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia 

pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestnika.  

 


